
In dankbare herinnering aan 

Gesina Susanna Mensen 
Zij \\crd gehoren te Lange\'een op 10 ilpt1I 1902. Zij hu" de 
met Henncu' Paus op 28 juni 1922 die door z1in dood op 19 
april 1956 haar als weduwe ;1ch1erhct. Zij telf stierf op 2 
okcober 191\2 ce Lan!!cvccn. We hebben haar op ons kerkhof 
bij haai man Ic ruste gele!!d op woensdag 6 oktober d .o.\. 

Ahoi u: hel zelf zo he.:ft kunnen reeekn: in de 
rozen~ran,maand i' 'ij 'an ons htcnj!cJ!aan. Àls zij op latere 
tccf11jd gttn "crk om handen had. dan "a' de ro1enkrans in 
haar han,kn lliermee hecf11ij de \\Cg naar "haar plekje mdc 
hemel" 3fgele!fd 

Daar wa' lij de laahlc tijd nij uk er van: llJ \erlangde er 1df, 
naar. Dat "'"een stukje rijpheid' an haar leven . Zij had op 
het eind nier meer hel idee dar er nt>i,: iel\ gedaan moe\t 
worden. Alle' "a' 'olrooid: 11.1 h;id haar "erk !!edaan. 

Deze 'rcugdc i' haar nier komen aan"aa1cn Ze heeft er heel 
"at \OOr!o' moeren laren. Tor indclaaMejarenn>eldezijde 
pijn dar h:iar oudste dochter. Sanrje ah 1on!!e moeder plot\ 
haar gezin m<>e'I achterlaten. 
Ook heeft llJ dte 10 belangstellend kon vragen naar en 
meele\'en mei anderen . er \'eel a;in geleden dal haar gehoor 
niet meer functioneerde . Zij dreigde daardoo r geïsolee rd te 
worden van de buitenwereld en opge,lotcn in zich1clf. 

Maar dank 11i de goede verzory.ing die z11 mocht hebben.101 
op de laa1,1e d;ig. ;, llJ bèhoed ~eworden 'oor een te grote 

eenzaamheid. Haar dierbólrcn \oelde zij altijd om zich heen . 
Z11 ging er zelf heen of 1ij l."amen haar hak~. Zo Ont\lng ZIJ 
1en,lo11e '"n anderen de 70r!? terug die 1ij in haar' italc 1;ircn 
m grote loe"ijdinf! aan 10 'clcn had besteed. 

Anderen hebt>Cn \eet aan haar te danken, ZiJ heelt veel \an 
anderen moge n Ont\angcn. 

GEBED 
Goede Vader, 
met Tuten Sina is een goed en ge/m·ig 111t·n1. 

ran on1 heengegaan. 
Goede mensen kun je nooit missen. 
:ij gaan altijd Il' rroeg. 
Wij 1ril/e11 U danken 
dar :ij onder ons heeft xeletfd. 
llelp ons om haar vrede 
ook in ons eigen /i•1•e11 roe te laten. 
Wij 1ragen U dit ook op l'Oorspraak 
1·an ons aller Moeder ,\/aria. Amen 

ll" h.:langstelling en meelc,cn ltJn voor ons een echte troo't. 
Wij zijn U er oprecht dankbaar \Oor. 

Langneen , oktober J 9!>2 
\\'11tcwcg 30 

Fami lie Paus 


